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COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE - CBCE 

CHAPA PARA SECRETARIA ESTADUAL DO CEARÁ – CBCE-CE 

 

PROGRAMA – UNIR PARA (RE)CONSTRUIR 

Ao pensarmos nos trabalhadores da cultura corporal e os tempos sombrios 

em que o nosso país se encontra, inevitavelmente, deslumbramos a necessidade da 

união do campo progressista, onde teremos que estar preparados para os embates que 

iremos enfrentar. Evidenciamos o papel histórico que Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte – CBCE nesse enfrentamento como entidade cientifica que assume uma 

condição de locus para os trabalhadores da educação física e ciências do esporte que 

buscam a luta pela emancipação, pelo reconhecimento do professor enquanto agente 

promotor de reflexão através da cultura corporal de movimento. 

No campo da produção do conhecimento na educação física e ciências do 

esporte tivemos um crescimento significativo no número de professores que finalizaram 

seus estudos de doutorado em nosso Estado, por consequência, acreditamos ter uma 

melhoria significativa na consistência do debate tanto nos eventos científico, quanto 

dentro das universidades uma vez que essas vagas têm sido ocupadas por esses sujeitos. 

Urge a necessidade do amparo de uma instituição científica para o acolhimento e 

difusão dessas pesquisas, seja por meio de revistas ou eventos, locais para que possamos 

enxergar o trabalhos dos outros e nos fazer vitrine para divulgação de nossas pesquisas. 

O momento político e os constantes ataques a educação e a educação física 

dentro dos seus vários campos de atuação nos trazem a necessidade de união para um 

novo debate: Como a educação física e as ciências do esporte podem se posicionar 

diante aos ataques a democracia nos dias de hoje? Como enfrentar as ingerências de um 

governo golpista no campo da educação e saúde? 
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Movidos por esse sentimento que a chapa UNIR PARA (RE)CONSTRUIR 

se propõem a assumir a Secretaria do Ceará no CBCE com um pleno de metas para que 

nos próximos dois anos o debate perpasse pelo nosso estado e ganhe proporções em 

âmbito nacional, contribuindo para que nossos afiliados e simpatizantes possam ter 

garantido espaços de construção do conhecimento e debate franco sobre os problemas 

que afligem os trabalhadores da educação física. 

Para tento iremos apresentar nossas propostas acreditando que novas 

demandas surgiram durante o processo e que somente uma gestão democrática poderá 

dar conta de atender as reais necessidades dos professores e professoras no nosso 

Estado. 

PROPOSTAS – UNIR PARA (RE)CONSTRUIR 

 Ampliação e divulgação do CBCE-CE para que possamos fortalecer a entidade 

enquanto local para produção do conhecimento  

 Estabelecer vínculo com as Instituições de Ensino Superior tanto na capital 

como no interior do estado, a fim de firmar uma política que amplie a 

participação dos associados bem como valorização da produção da ciência no 

interior. Acreditamos que dessa forma, poderemos fortalecer a Educação Física e 

Ciências do Esporte no Ceará dentro dos mais variados âmbitos; 

 Realização do I CONGRESSO CEARENSE DE CIÊNCIAS DO ESPORTE – I 

CONCECE, como uma forma de fomentar o debate e a produção do 

conhecimento em nível local; 

 Ciclo de debates dentro das Instituições de Ensino Superior como apoio aos 

professores sobre as mais variadas temáticas da Educação Física e Ciências do 

Esporte; 

 Dialogar com as secretarias de Educação e do Esporte, em âmbito municipal e 

estadual para a construção de programas de capacitação dos professores e 

acompanhamento da execução orçamentária para projetos ligados a educação 

física e esportes; 

 Elaboração de calendário anual de reuniões, congressos e fomentação de espaços 

para o debate amplo sobre os caminhos que o CBCE-CE deverá seguir; 
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 Posicionar-se de forma crítica-reflexiva diante das pautas que possam surgir 

dentro da área, sejam as questões quais forem; 

 Estabelecer uma comissão científica para instituir o trabalho junto aos GTT´s de 

forma plural, onde os sujeitos terão garantida sua autonomia e assim promover o 

desenvolvimento da ciência em nosso estado; 

 Buscar parcerias com as principais revistas da área e buscar também junto a 

RBCE publicação dos anais do I CONCECE como suplemento ou número 

especial da revista. 

 

CHAPA 

Secretário – Eduardo de Lima Melo 

Secretário Adjunto – Valmir Arruda de Sousa Neto 

Tesoureiro – Emannuel Alves Carneiro 

 

 


